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ویژه های خراسان

با توجه به درخواست تعدادی از اعضای کابینه
که به استناد مجوزهای مندرج در قانون بودجه
امسال مورد تایید هیئت دولت قرار گرفته ،از این
پس مالکان واحدهای مسکنمهر در هر مجتمع
یا بلوک ساختمانی به صورت جمعی یا انفرادی
میتوانند با پرداخت ارزش روز زمین  ۹۹ساله
بهصورت اقساطی یا نقدی ،برای انتقال مالکیت
عرصه زمین های این واحدها به نام خود اقدام
کنند و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت
مادر تخصصی عمران شهرهای جدید موظف به
اجرای آن خواهند بود.

چهره ها و گفته ها

گاندویدوم
علی مطهری نماینده تهران  :مستند داستان اتم
که طی روزهای اخیر از شبکه  ۳سیما پخش شد
در واقع تحریف تاریخچه برجام بود .این برنامه
به عوا مفریبی و مغالطه پرداخته و تصویب ۲۰
دقیقهای جزئیات برجام در مجلس را تلویح ًا
خیانت معرفی کــرده
است .مستند داستان
اتم از انصاف به دور و
میتوان گفت گاندوی
دوم بود /.ایسنا

 40سالبدونتحریم
علی ربیعی سخنگوی دولت :همه تالش دولت
تدبیر و امید در فرصت باقی مانده آن است که
یک دولــت بــدون تحریم
تحویل نسل ۱۴۰۰
دهد و چهل سال دوم
انقالب ما چهل سال
بـــدون تــحــریــم ش ــود/.
انتخاب

عطرفرانسویبرجنایاتآمریکا
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند
غیر عامل :نباید اسیر توطئههایی شویم که سعی
دارند ایران را از مسیر خروج تدریجی از برجام
منحرف سازند .باید مراقب عطرهای فرانسوی
باشیم که قــرار است
بوی تعفن جنایات
آمــریــکــا را کتمان
کند/ .العالم

موجانتقادهااز«خوداختفایی»صدرالساداتیها

ماجرایصدرالساداتیهاباانتشاراستوریدر 5کیلومتریکیاسروفیلمخریدزغالوقلیانواردمرحلهتازهایشد
سید مــهــدی صــدرالــســاداتــی که
ماجرای مفقودشدن او در فضای
خــبــری و بــه ویـــژه در شبکه های
اجتماعی بــازتــاب یافته اســت ،
بــدون آن که توضیحی دربــاره این
حواشی بدهد با فرافکنی مسئولیت
پاسخ گویی را به بــرادرش واگــذار
کرد.پس از تکذیب رسمی ادعاها
مبنی بر دستگیری یا ربــوده شدن
بـــرادران صدرالساداتی احتمال
خودمفقودی آنــان قــوت بیشتری
گرفت و اظهارات دو نماینده مردم
قم در مجلس هم ایــن احتمال را
تقویت و تأیید کرد .پس از گذشت
 72س ــاع ــت از ایــــن ح ــواش ــی،
مــحــمــدمــهــدی صــدرالــســاداتــی
تصویری از تابلوی  5کیلومتری
کیاسر منتشر و عم ً
ال گمانه زنی ها
دربــاره بازداشت یا ربــودن خود را
رد کرد.
▪خرید قلیان و زغال!

شامگاه جمعه همچنین یکی از
کــاربــران شبکه هــای اجتماعی
تصویری از دوربین مداربسته یک
مغازه منتشر کرد که محمدمهدی
صدرالساداتی و یکی از همراهانش
را در حــال خرید قلیان نشان می
داد .آن گــونــه کــه ادع ــا شــده بود
این تصویر مربوط به یک مغازه در
نزدیکی قم است .مجتبی ذوالنور
نماینده قم در مجلس هم در گفت
و گویی به این موضوع اشاره کرد و
نوشت :ما رد آن ها را داریــم که در
کجای قم و در روستاهای قم بودند،
فردو رفته بودند و حتی در جاهایی
در مسیر زغال برای قلیان خریدند،
همه ایــن هــا را داریـــم و مشخص
اســت .ذوالنور همچنین با اشاره
به استوری صدرالساداتی که در
آن نوشته بود نه در قم هستیم و نه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اختفای اختیاری داشتیم ،گفت:
در استوری منتشر شده ،تصویری از
تابلوی پنج کیلومتری کیاسر نشان
داده می شود و این کار آنان برای
این است که بگویند قم نبوده اند
ولی آن ها در روستای فــردوی قم
بودند .احمد امیرآبادی فراهانی
دیگر نماینده قم در مجلس هم در
واکــنــش بــه پست صدرالساداتی
نوشت :آقــایصدرالساداتی شما
به قم آمدید و بعد به روستای فردو
رفتید ،در شهر کهک خرید کردید،
بعد از آن هم به تهران رفتید بعد
هم به طرف کیاسر ...پدر بزرگوار
ادع ــا ک ــرده بــی خبر ونــگــرانــم ،به
جای استوری یک تماس با ایشان
میگرفتید! تسنیم هم به نقل از
منابع آگاه نوشت :صدرالساداتیها
از همان ابــتــدا بــا خــامــوش کــردن
گوشی هایشان به روستای فردو
در نزدیکی قم بازگشته و در منزل
برادر غفار عباسی (معروف به عباس
غفاری) مستقر شده بودند ،با این
حال این بــرادران روزجمعه و پس
از روشن شدن جزئیات برنامهشان
و افــشــای آن توسط رســانـههــا ،از
منزل خارج شدند ،راننده خود را
در حوالی پردیسان قم پیاده کردند
و سپس بهسمت مــازنــدران بـهراه
افتادند.
▪مهدی صدرالساداتی :سکوت
خواهم کرد!

بــــا ایـــــن حـــــال مــحــمــدمــهــدی
صــدرالــســاداتــی صــبــح شنبه در
استوری اینستاگرام خود دربــاره
این حواشی نوشت :همراهی این
جانب از ابتدای سفر به بندرعباس
تــا شــرایــط کنونی فقط و فقط به
درخواست برادر بزرگ ترم سیدروح
ا ...صــدرالــســاداتــی (نــمــایــنــده
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کیفیت پایین تصویر به دلیل تصویربرداری از روی فیلم است

کمکویژهدولتبرایمالک
شدناهالیمسکنمهر

یک شنبه  17شهریور 1398
 8محرم .1441شماره 20191

تصویر منتشر شده از حضور صدرالساداتی در مغازه ای حوالی قم

هرمزگان در مجلس خبرگان) بوده
اســت و ایشان توضیحات خــود را
بیان خواهد کرد و بنده در این زمینه
سکوت خواهم کرد .در نهایت شب
گذشته روح ا ...صدرالساداتی عضو
مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید
خــامــوش کــردن اختیاری گوشی
های همراه خود ،ادعاهایی را درباره
افرادی که آن ها را نفوذی در برخی
نهادهای انقالبی خــوانــد ،مطرح
کرد.
▪واکــنــش هــا بــه حاشیه ســازی
صدرالساداتی

در بــاره حاشیه ســازی هــای اخیر
کــه مــی تــوان آن را نوعی بــازی با
افکارعمومی خواند ،چهره های
مختلفی واکــنــش نــشــان دادنـــد.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس
هم در اینستاگرام خود نوشت :بارها
سخنرانی ما را تعطیل و خودمان را
تهدید کرده اند و در سالن و مسجد
را بــه رو یمـــان بستهاند ولــی این
جنگولک باز یها را درنیاوردیم و
مخاطبان مان را فریب ندادهایم .اگر
از دستگاه و نهادی شاکی بودهایم،
مثل یک مرد از آن ها انتقاد کردهایم
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اما نامردی و اتهامات اضافه به آن ها
نزدهایم.محمدرضا زائری روحانی
سرشناس هــم در واکــنــش بــه این
اتــفــاقــات در توئیتر خــود نوشت:
«اگر این ادعای اختفای اختیاری
صدرالساداتی ها درســت باشد و
خــودشــان بــازی درآورده باشند،
باید آن ها را بگیرند و از پا آویــزان
شان کنند! به جرم تشویش اذهان
و ایــجــاد آشـــوب روانــــی و ایــجــاد
بدبینی نسبت به نهادهای رسمی
و امنیتی ،ولی اگر این ادعا درست
نباشد ». ...المیرا شریفی مقدم
مجری شبکه خبر هم در توئیتی
بــا اش ــاره بــه ایــن حــواشــی نوشت:
«شــمــال و جنوب تفاوتی نــدارد،
هــدف چیز دیگری اس ــت».در این
بین برخی از کاربران هم با به کار
بردن اصطالح «قایم باشک بازی»
درباره این حواشی از صدرالساداتی
پرسیدند :شما که مدعی شفاف
ســـازی دربــــاره هــمــه مــوضــوعــات
هستید ،چرا حاضر نیستید درباره
غیبت خــود شفاف ســازی کنید تا
حداقل خانواده خود را از نگرانی
خارج کنید؟ برخی کاربران هم به
کنایه خرید زغال و قلیان و مخفی

شــدن از انــظــار عمومی را نسخه
جــدیــد عــدالــت خــواهــی مدعیان
عــدالــت دانــســتــنــد! خــبــرگــزاری
فــارس هم با اشــاره به فضاسازی
های صدرالساداتی نوشت :برخی
تحلیلگران ،نمایشی بودن سناریوی
غیبت صدرالساداتی را به سبک
عدالت خواهی او ،مرتبط میدانند
و معتقدند وقتی فــرد یا افــرادی،
توجه افکار عمومی،
بــرای جلب ّ
بدون سند و مدرک متقن ،انگشت
اتهام را به هر سو نشانه میروند
و ب ـهجــای رج ــوع بــه عــدلــیــه ،خود
بــر صندلی قــاضــی مینشینند و
فضای مجازی را کرسی قضاوت
خود قرار میدهند ،در نهایت برای
هرچه بیشتر دیدهشدن ،سناریوی
بــازداشــت و رب ــودهش ــدن خــود را
طراحی میکنند.فرید مدرسی
خبرنگار مطرح حوزه روحانیت نیز
از جنبه دیــگــری بــه مــوضــوع ورود
کــرد و نــوشــت :آقـــای محمدرضا
مدرسییزدی ،عضو محترم شورای
نگهبان پیشتر در جلساتی از
اقدامات داماد خود [محمدمهدی
صدرالساداتی] اعالم برائت کرده
بود .خوب است اینک ،به رسانهها
بگویند تا همه بدانند که هیچ گونه
تبعیض برابر قانون وجود ندارد تا
خدای ناکرده جایگا هشان آسیب
نبیند و مماشات ،سوء تفاهمی در
افکارعمومی ایجاد نکند.
همچنین مهدی محمدی تحلیلگر
سیاسی نیز در توئیتی با اشــاره به
حــواشــی اخــیــر نــوشــت :ایـــن جــزو
نخستین بــرکــات فسادستیزی
سیستماتیک قوه قضاییه و آیت ا...
رئیسی اســت که ضدانقالبی گری
افتاده در پوستین عدالت خواهی
رسوا شود .داستان البته به این مقدار
محدودنخواهدماند.

اخبار

دعوتمجددقالیبافازجوانانبرای
تشکیلمجلسنو
محمد باقر قالیباف یک بار دیگر با طرح مسئله
«مجلس نو» از جوانان خواست هم خود وارد این
میدان شوند و هم افراد مورد وثوق خود را دعوت
کنند .قالیباف در یادواره شهدای شهرستان ابهر
بابیاناینکهدرهرسهقوهکشوردچارناکارآمدی
اشباع شده هستیم اما ریل گــذاری و نظارت در
مجلس اتفاق می افتد ،افزود :جوانان عزیز منتظر
تعارفنباشید،بیاییدودرمیدانبایستید،اگرکسی
را میشناسید که ظرفیت برای حضور در مجلس
داردبهآمدندعوتشکنید.قالیبافدربارهویژگی
های مجلس نو هم این طور توضیح داد :مجلس نو
یعنیمجلسیکهبرایشپشتدرهایبستهتصمیم
نگیرند،مجلسیکهنمایندهدرآنوعدهایبدهدکه
بهآنعملکند،مردمازاموالودارایینمایندهشان
مطلع باشند و نماینده ،نماینده مردم باشد ،نه
نمایندهدولت.

آذرمنصوری:شایددرتهرانوشهرهای
بزرگلیستندهیم
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات با بیان
اینکه بهعنواننیروهایدموکراسیخواهبههیچ
وجه نمی توانیم از انتخابات و صندوق رای چشم
پوشی کنیم ،افــزود :شاید در تهران و شهرهای
بزرگ لیست ندهیم .آذر منصوری در گفت وگو با
ایرنا طرحپارلماناصالحاتراپاسخگوینیازهای
اصالحطلباندرزمینهرهبری،اجماعسازی،خأل
گفتمانیوتقویتاحزابندانستوگفت:اینطرح
نسخه حجیم شده شورای عالی سیاست گذاری
یا شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب است و
این یعنی تکرار راه های رفته که دستاورد جدیدی
پیشرویاصالحطلباننمیگذارد.ویدربخش
دیگریازاینگفتوگوباتاکیدبراینکه ماقطعابا
هروضعیتیدرانتخاباتشرکتنمیکنیمافزود:
اگر ببینیم در تهران فضا به گونه ای است که نمی
توانیم نیروهای موثرمان را بفرستیم ممکن است
در تهران اصال لیست ندهیم یا در شهرهای بزرگ
وقتی نفرات موثر ما حذف شوند ،ممکن است
لیستندهیم.امکاندارددرتهرانمثالتنهابهپنج
نامزدبرسیموازهمانپنجنفرحمایتمیکنیم.

